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LICITAÇÃO

De: LICITAÇÃO <licitacao@crcrj.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de outubro de 2015 12:55
Para: 'pmesquita@toyota.com.br'
Assunto: ENC: ENC: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO 

VEÍCULO - Pregão Eletrônico n. 026/2015

 
 

De: apoio [mailto:apoio@crcrj.org.br]  
Enviada em: quinta-feira, 29 de outubro de 2015 07:59 
Para: LICITAÇÃO <licitacao@crcrj.org.br> 
Assunto: Re: ENC: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO VEÍCULO - Pregão Eletrônico n. 
026/2015 

 

Sr. Paulo Alexandre, 

Conforme resposta da área requisitante o prazo de entrega será mantido em 30 (trinta) dias. 

Desde já agradecemos a atenção da TOYOTA DO BRASIL em atender ao CRCRJ. 

Att. 

Cecilia Bandeira 

Pregoeira 

 

 

 

Prezada Cecilia, 

Conforme orientação mantenha o prazo do Edital. 

Bruno Gomes  

Gerência de Serviços Auxiliares  
Tel.2216-9534 

On Thu, 29 Oct 2015 09:07:32 -0200, LICITAÇÃO wrote  
> Sr. Gestor,  
> Segue e-mail do Sr. Paulo Alexandre,  da TOYOTA DO BRASIL.  
> Att.  
> Cecilia Bandeira  
> Pregoeira  
>    
>  
> De: Paulo Alexandre Antunes Mesquita [mailto:pmesquita@toyota.com.br]  
> Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2015 17:02  
> Para: licitacao@crcrj.org.br  
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> Assunto: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO VEÍCULO - Pregão Eletrônico n. 026/2015 
> Prioridade: Alta  
>    
> São Bernardo do Campo, 28 de outubro de 2015.  
>    
> Ao                                                     
> CONSELHO REGIONSL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO [UTF-8?]â€“ CRCRJ  
> COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
>    
> REF: Pregão Eletrônico n. 026/2015  
>    
> ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO VEÍCULO  
>    
>    
> Prezados Senhores,  
>    
> TOYOTA DO BRASIL LTDA., estabelecida na Av. Piraporinha, 1111, São Bernardo do Campo [UTF-8?]â€“ SP, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas [UTF-8?]â€“ CNPJ sob nº 59.104.760/0001-91, telefone: (11) 4390.4029, tendo tomado 
conhecimento do Instrumento Convocatório em epígrafe e interessada em participar do Pregão, vem respeitosamente à presença 
de V.Sas., através de seu representante legal que esta subscreve, solicitar o seguinte:  
>    
> Analisando o edital em epígrafe, verifica-se a determinação, no item 5, do anexo I, de que o objeto contratual deverá ser 
entregue em até 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da autorização de fornecimento.  
>                                                                                                                                                                                                              
                                                               
> A Toyota do Brasil Ltda pretende participar desta licitação, oferecendo veículo que atende plenamente ao descritivo do edital, 
qual seja, COROLLA XEi , contudo o prazo de entrega necessita ser dilatado para até 90 (noventa) dias.  
>    
> A Toyota declara que mesmo solicitando a referida ampliação, caso possa participar da disputa e tenha a satisfação de vencê-la, 
não medirá esforços no sentido de entregar o carro adjudicado no menor prazo possível, tomando todas as providências 
necessárias para que a postergação previamente requerida aqui, não se efetive totalmente.  
>    
> Ressalta-se que a alteração no prazo de entrega aqui solicitada garantirá maior segurança ao fornecimento do ponto de vista das 
empresas interessadas, viabilizando-se, sem sombra de dúvidas, um número maior de participantes à disputa, concedendo-lhe 
maior competitividade para a obtenção da proposta mais vantajosa.  
>    
> Segue anexo o catálogo do produto.  
>    
> Requer o deferimento do pleito supra.  
>                        
> PAULO ALEXANDRE ANTUNES MESQUITA  
> Consultor de Vendas Diretas [UTF-8?]â€“ Governo  
> TOYOTA DO BRASIL LTDA  
> Fones: 11-4390.4029 / 11-99603.1868  
>    
>  
> As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou 
reprodução deste documento depende da autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário ou preposto, fica, desde já, 
notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. 
Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação.  
> -------------------- (English Version) --------------------  
> The information contained in this message is strictly confidential. If you are not the intended recipient of this message or an 
agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that you have received this communication in 
error, and that any dissemination, distribution, retention or copying of this communication is strictly prohibited. If that be the 
case, please reply and notify the sender.  
 


